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שלום וברכה,
לאחר שנים ארוכות של פעילות עבור חברות רבות בישראל, החלטנו ליזום כנס מקצועי מיוחד, שייתן ללקוחות יורו ואט טעימה 
בפני  להציג  ונועד  אביב,  בתל  שעבר  בחודש  נערך  מסוגו  הראשון  הכנס  האירופי.  העקיף  המיסוי  בתחום  הרב  מהידע  מרוכזת 
החברות הישראליות הפועלות בשווקים האירופיים בפרט והבינלאומיים בכלל, ידע רחב יותר וכלים מקצועיים לזיהוי חבויות מע"מ 

פוטנציאליות בהתחשב במודלים השונים של פעילותן.
זאת לצד פתרונות מעשיים לטיפול בהשלכות ובסוגיות הנובעות מפעילות זו.
בגיליון זה הבאנו את עיקרי הנושאים הללו, שנידונו בהרחבה בכנס שיזמנו. 

סוף יוני הוא המועד האחרון להגשת תביעות לרשויות המע"מ באירופה, וגם על כך נרחיב כאן, ונזכיר כי ניתן להתעדכן בכל עת 
במצב התביעות במערכת הדו"חות המשוכללת שלנו - VAT Client. כמו כן נזמין אתכם להכיר את איטליה – על כלכלתה ועל היבטי 

המע"מ הרלוונטיים לחברות ישראליות השוקלות לפעול בה.  

קריאה מועילה ומעניינת,

מיכל כהן הרפניסט
מנכ"לית יורו ואט

ראה עמוד 2 <<

ראה עמוד 4-5 <<

ראה עמוד 3-4 <<

ראה עמוד 5-6 <<

עסקים רבים בישראל חשופים לחבויות מע"מ באירופה, גם אם 
אינם מודעים לכך; בשנים הקרובות צפויה החמרה של האכיפה 
עסקים  בעלי  מנהלים,  ועל  האירופיות,  המע"מ  רשויות  מצד 
ומנהלי כספים לנקוט כבר עתה באמצעים שיגנו על חברותיהם 
מפני חשיפה שכזו, ויבטיחו ציות לחוקי המע"מ באיחוד האירופי – 
וצמצום הסיכונים האפשריים. זו אחת המסקנות המרכזיות מכנס 
יורו  ביוזמת  בנושא מע"מ שנערך לאחרונה בתל אביב,  ואט  יורו 

ואט ו-VAT IT,  והוקדש לנושא המע"מ באירופה. 

עו"ד גיל נדל, שותף במשרד גולדפרב זליגמן ושות' וראש תחום 
דיני יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במשרד גולדפרב זליגמן הרצה על 
עקרונות היסוד של חיובי המכס בייבוא לאיחוד האירופי, על כללי 
המקור, ועל מסמכי ההעדפה השונים )יורו-1, ויורו-מד(, וכן הסביר 
על עקרון "הצבירה המשולשת". הנה שישה דברים שחשוב לדעת 
על מכס, יצוא ויבוא - מעיקרי הרצאתו על עו"ד נדל בכנס יורו ואט. 

ערש  היא  האיטלקית,  הרפובליקה   – המלא  ובשמה  איטליה, 
התרבות המערבית, לצד יוון. למרות אתרי העתיקות וההיסטוריה 
למדינות  יחסית  "צעירה"  מדינה  היא  איטליה  שלה,  העשירה 
מערב אירופה: היא נוצרה לראשונה כאיחוד של נסיכויות וממלכות 
 1946 שנת  ומאז  איטליה",  "ממלכת  השם  תחת   ,1861 בשנת 

היא רפובליקה.  
אזורים, ערים וכפרים רבים שלה מוכרים בעולם – כחלק משמות 
 60 כזירה של אירועים היסטוריים. במדינה מעל  של מאכלים או 
המאוכלסות  המדינות  כאחת  אותה  המציב  נתון  תושבים,  מיליון 

ביבשת ובאיחוד האירופי.  

המועד האחרון )דד-ליין( להגשת תביעות להחזר מע"מ ממדינות 
מתקרב   ,2014 שנת  עבור  בריטניה(  )למעט  האירופי  האיחוד 
בצעדי ענק, וההיערכות לקראת מועד זה כוללת מספר משימות 

חשובות שיש לבצע. 
מע"מ  הכוללות  החשבוניות  כל  איסוף   – היא  המשימה  לכאורה, 
אך  ואט.  יורו  משרדי  אל  והעברתן  אירופיות,  לחברות  ששולמו 
משימה זו אינה תמיד כה פשוטה כפי שהיא נראית. ראשית, חשוב 

להבין כי אין שום אפשרות ל"מקצה שיפורים". 

כנס יורו ואט בנושא מע"מ 

שישה דברים שכדאי לדעת
על מכס בייצוא לאירופה

מע"מ באיטליה -
תערוכות, ירידים והחזרים

המועד האחרון להגשת תביעות
ממדינות האיחוד לשנת 2014

יוני 2015
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אינן  אם  גם  מע"מ,  לחבויות  אותן  חושפת  בישראל  רבות  חברות  הבינלאומית של  הפעילות 
מודעות לכך. במקביל, בשנים הקרובות נהיה עדים להחמרת האכיפה מצד רשויות המע"מ 
בעולם, ובמיוחד באיחוד האירופי. לכן, על מנכ"לים של חברות אלה, ועל מנהלי הכספים שלהן, 
זו  ומושכלת. דרך  לשרטט כבר עתה, כחלק מתהליך של תכנון מקדים, דרך פעילות תקינה 
תבטיח ציות לחוקי המע"מ באיחוד האירופי מצד אחד, וצמצום הסיכונים האפשריים וחבויות 

המע"מ שאינו בר השבה, מצד שני.
זו אחת המסקנות המרכזיות מכנס בנושא מיסוי עקיף שנערך לאחרונה בתל אביב, ביוזמת 
בכנס  באירופה.  המע"מ  לנושא  והוקדש  העולמית,   VAT IT וקבוצת  הישראלית  ואט  יורו 
נסקרו ההתפתחויות האחרונות, תוך התייחסות לסוגיות רלוונטיות במיוחד לחברות ישראליות 

ולמגמות עתידיות. 
הכנס כלל שלוש הרצאות אורח – שתיים של בכירים מחברת VCE, שותפה עולמית של יורו 
גיל נדל ממשרד  והישבון מס, מפי עו"ד  וכן הרצאה בנושאי מכס   ,VAT IT ושל קבוצת  ואט 

גולדפרב זליגמן ושות'.

יבוא לתחומי האיחוד האירופי ותנועת סחורות בין ארצות השוק המשותף

לונדון, שהסביר על מגוון   VCE-יועץ מע"מ בכיר מ ריצ'רד ברט,  הכנס נפתח בהרצאתו מר 
הוא   .VAT Deferment-ה מנגנון  דרך  לאירופה  בייבוא  מע"מ  תשלום  לדחיית  האפשרויות 
עמד על השונות בתהליך בין המדינות השונות, על ההבדל בין ייבוא סחורה לתחומי האיחוד 
המע"מ,  השלכות  מבחינת   )dispatch( האיחוד  מדינות  בין  סחורה  מעבר  ובין   )import(

והדגים זאת באמצעות סיפור מקרה אמיתי, של חברה ישראלית הפועלת באיחוד האירופי.
סיפור המקרה שהוצג הוא דוגמה המאפיינת חברות רבות, הפועלות בצורה לא תקינה עקב 
אי הכרת החקיקה במדינות בהן הן פועלות. ביקורת מע"מ שנערכה לספק המקומי חשפה את 
אופן העבודה הלא תקין: התיעוד לא תאם את תנאי המכר בעסקה, ויצר חשיפה לשומת מע"מ 
גבוהה הן עבור הספק והן עבור החברה הישראלית, אשר העבירה טובין לרשותה בתנאי מכר 

שיצרו חבות רישום לצורכי מע"מ באותה מדינה.
יורו ואט עבור אותה החברה(, מאפשר  הפתרון אשר הוצג בכנס )ובוצע בפועל על ידי צוות 
לחברה להסדיר את חבויות המע"מ מול רשות המע"מ באותה מדינה כך שהחברה לא ניזוקה 
תשלומי  את  מסדירה  וכמובן  שלה,  העתידיות  לעסקאות  מתווספות  אשר  המע"מ  מעלויות 

העבר מול רשות המע"מ המקומית.

המע"מ באירופה לאן – מגמות לשנים הקרובות

זו  בהרצאה  ומאתגר.  דינמי  תחום  הוא   – באירופה  מע"מ   – ובמרכזו  העקיף,  המיסוי  תחום 
שירותים  ובמתן  המקוון  המסחר  בהיקפי  העלייה  המהירים,  הטכנולוגיים  השינויים  נסקרו 
מקוונים המציבים אתגר משמעותי לרשויות המע"מ. בחלק זה של היום הוצגו מגמות ושינויים 
בחקיקה של האיחוד האירופי דרך תהליך ה: Mini One Stop Shop, וכן נידונו האפשרויות 
השונות לעמידה בכללי הציות )compliance( לדיני המע"מ האירופיים, ביניהם מינוי "נציגות 
פיסקלית" – שלב שהוא לעתים הכרחי בעת עבודה של חברות שאינן אירופיות מול רשויות 
המע"מ באיחוד האירופי. היבט נוסף שנסקר בהרצאה הוא תכנון מושכל של שרשרת האספקה 
באופן שיצמצם את החשיפה לתשלומי מע"מ על אדמת אירופה תוך ציות לחוקים ולתקנות 

השונים, לסוגי המוצרים והשירותים ולחקיקה בכל מדינה.

כנס יורו ואט: סוגיות מיסוי 
עקיף בפעילות בינלאומית
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איטליה, ובשמה המלא - הרפובליקה האיטלקית, היא ערש התרבות המערבית, לצד יוון. למרות 
למדינות  יחסית  "צעירה"  מדינה  היא  איטליה  שלה,  העשירה  וההיסטוריה  העתיקות  אתרי 
מערב אירופה: היא נוצרה לראשונה כאיחוד של נסיכויות וממלכות בשנת 1861, תחת השם 

"ממלכת איטליה", ומאז שנת 1946 היא רפובליקה.
כזירה של  או  וכפרים רבים שלה מוכרים בעולם – כחלק משמות של מאכלים  אזורים, ערים 
המדינות  כאחת  אותה  המציב  נתון  תושבים,  מיליון   60 מעל  במדינה  היסטוריים.  אירועים 

המאוכלסות ביבשת ובאיחוד האירופי.

הנה 9 עובדות על איטליה ועל הכלכלה באיטליה:

ויוה איטליה - הכלכלה האיטלקית היא השלישית בגודלה באיזור היורו והשמינית בגודלה . 1
בעולם, והיא נמנית על שש המדינות המייסדות של האיחוד האירופי.

2 . ,G7, G8-חברים עולמיים - נוסף על חברותה באיחוד האירופי, איטליה היא גם חלק מ
 .)OECD( ומהארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח )WTO( מארגון הסחר העולמי

הדרכים המובילות מרומא )ואליה( - מרבית קשרי המסחר של איטליה )59% מהסחר( . 3
הם עם מדינות אחרות באיחוד האירופי, ובעיקר שכנותיה הקרובות: גרמניה, צרפת, 
שוויץ, אך גם בריטניה וספרד. ארצות הברית גם היא שותפת סחר מרכזית של איטליה.

)היא . 4 לישראל  בצמוד  החיים  איכות  במדד  גבוה  מדורגת  איטליה   - ויטה  דולצ'ה  לה 
ממוקמת במקום ה21 עם ציון של 7.21 מתוך 10, בעוד ישראל ממוקמת במקום ה-20 

עם ציון דומה של 7.23(
היין . 5 לצד  בעולם.  ביותר  הגדולה  היין  יצרנית  היא  צרפת,  עם  יחד  איטליה,  קיאנטי? 

ועוד(  צינזנו  מרטיני,  כגון  אלכוהול  מותגי  שלל  וכן  טוסקנה,  ברונלו,  קיאנטי,  )מאזורי 
מתגאה איטליה גם בתעשיית רכב גדולה )פיאט, לנצ'יה, למבורגיני ועוד(, בתעשייה 

הצבאית שלה וכן בהיותה מרכז אופנה עולמי )ורסצ'ה, פראדה, דולצ'ה וגבאנה(. 
הפרובינציות . 6 בין  החיים  ברמת  משמעותיים  פערים  ישנם  באיטליה   - והדרום  הצפון 

בחלקה  ואילו  במיוחד,  גבוהה  החיים  רמת  התעשייתי  בצפון  והדרומיות.  הצפוניות 
הדרומי של המדינה רמת החיים נמוכה יותר.

טמפרמנט לטיני - חוסר היציבות השלטוני )תחלופה גבוהה של ממשלות(, מיסוי גבוה, . 7
דיני עבודה נוקשים וביורוקרטיה מסורבלת הופכים את איטליה למקום שאינו מקל על 

פעילות עסקית. במדד החופש הכלכלי מדורגת איטליה במקום נמוך יחסית )80(. 
מדינות בתוך מדינה - בתוך איטליה יש שתי מדינות עצמאיות המובלעות בתוכה: סן . 8

מרינו ומדינת הוותיקן. מדינות זעירות אלה אינן שייכות לאיחוד האירופי, אך הן שייכות 
ל-EMU )האיחוד המוניטרי האירופי, European Monetary Union(. מדברים בהן 

איטלקית, והאירו הוא המטבע החוקי בהן. 
השונים . 9 האזורים  את  מגוונים מחברים  אמצעי תחבורה   - באוטוסטרדה!  לאירופורטו, 

באיטליה זה לזה, ואל העולם שמחוץ לה: כמאה נמלי תעופה )המרכזיים – לאונרדו דה 
וינצ'י ברומא ומלפנסה במילאנו(, מעל 40 נמלי ים )המרכזי - גנואה, הנמל ה-3 בגודלו 
בים התיכון(. רשת רכבות צפופה, אוטוסטרדות )מילה שמקורה באיטלקית!( ואף תעלות 

מים, הופכים את התנועה בתוך המדינה לנוחה וזמינה בדרך כלל.

 
ועוד מספר עובדות על מע"מ באיטליה ועל החזר מע"מ באיטליה

 	.IVA מע"מ באיטליה מכונה
ולכנסים הנערכים 	  מגיעים לתערוכות מקצועיות  רבים  ואנשי עסקים  ישראליות  חברות 

באיטליה. בראשם – הביאנלה בוונציה, והאקספו במילאנו. 
מע"מ 	  החזרי  לתבוע  ישראליות  לחברות  מעשית  אפשרות  היתה  לא   2009 שנת  עד 

מאיטליה, בגלל היעדר הסכם הדדיות בין שתי המדינות. בחודש מרץ 2009 נחתם הסכם 
זה, ומאז תהליך התביעה של החזר מע"מ באיטליה דומה לתהליך בשאר מדינות האיחוד 

האירופי. 
כנסים ותערוכות באיטליה נהנים ממע"מ בשיעור 0%, ולכן עיקר התביעות שאנו נתקלים 	 

בהן קשורות בנסיעות של עובדים והוצאות נלוות לכנסים ולתערוכות.
ובתחומי 	  התכשיטים  בתחום  השאר,  בין  מתרכזת,  באיטליה  ישראלית  עסקית  פעילות 

העיצוב - בעיקר ריהוט, אופנה ונגזרותיהם. 
רשויות המס האיטלקיות מקפידות על פרטים רבים בתהליך התביעה, ולכן חשוב לדעת 	 

להנחות את העובדים לדרוש את המסמכים הנכונים בעת הוצאה עסקית. למשל, לדרוש 

מע"מ באיטליה -
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להמשך<<

כך   – זו  חשבונית  וכתובתה.  החברה  שם  את  הכוללת  מלאה,  חשבונית  המלון  מבית 
מסתבר – אינה דבר שפקידי הקבלה רגילים בו, ולמרבה הצער לא ניתן לתקן חשבוניות 

בדיעבד )דבר שניתן לעשות במדינות אחרות(. 
המע"מ על הוצאות לינה עומד על 10%, ואילו על הוצאות אחרות – מגיע ל-22%. 	 
איטליה היא מרכז של ירידים ותערוכות מקצועיות, בהן: הביאנלה בוונציה, שבוע האופנה 	 

במילאנו )fashion week(, אקספו מילאנו, תערוכת הרהיטים במילאנו ועוד. 
המשתמשות 	  ישראליות  חברות  ישנן  שלה,  התחבורה  ולקשרי  הנוח  למיקומה  הודות 

באיטליה כמרכז הפצה אירופי. 
תהליך הגשת התביעות להחזר מע"מ באיטליה הוא מעט מורכב יותר, בשל רמת ההקפדה 	 

של רשויות המע"מ המקומיות, לכן חשוב להיערך מראש, להבין מהם המסמכים שצריך 
לקבל מהספק, ולמפות את השירותים החייבים במע"מ.

מדינות 	  ליתר  הפצה  כמרכז  באיטליה  משתמשות  אשר  מהחברות  רבות  לדעת:  חשוב 
השוק המשותף נדרשות לפתוח תיק מע"מ במדינה. פתיחת תיק באיטליה כרוכה במינוי 
נציג פיסקלי, והעמדת ערבויות בנקאיות הן לנציג הפיסקלי והן לרשות המע"מ במעמד 

הבקשה להחזר, ערבות זו הינה לתקופה של שלוש שנים. 
לסיום, יש גם נקודה חיובית: עבור רשויות המע"מ האיטלקיות, ישראל נחשבת כמדינה 	 

החברה באיחוד האירופי – ודבר זה מקל בחלק מההליכים מול רשויות אלה.

לייעוץ בתחום המיסוי בכלל ומס ערך מוסף בפרט בעסקאות באיטליה, אנו ממליצים 
לפנות אלינו לשיחת ייעוץ מקדימה, שיכולה לחסוך לכם כסף רב

מע"מ באיטליה -
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וסחר  יצוא  יבוא,  דיני  תחום  וראש  ושות'  זליגמן  גולדפרב  במשרד  שותף  נדל,  גיל  עו"ד 
בייבוא  המכס  חיובי  של  היסוד  עקרונות  על  הרצה  זליגמן  גולדפרב  במשרד  בינלאומי 
וכן  ויורו-מד(,  )יורו-1,  השונים  ההעדפה  מסמכי  ועל  המקור,  כללי  על  האירופי,  לאיחוד 
הסביר על עקרון "הצבירה המשולשת". הנה שישה דברים שחשוב לדעת על מכס, יצוא 

ויבוא - מעיקרי הרצאתו על עו"ד נדל בכנס יורו ואט.

מס' 1: ישראל היא שותפת סחר של האיחוד האירופי

מבחינת מיסוי, המשמעות של היותנו "שותפת סחר" של האיחוד האירופי היא שבמקרים 
מסויימים, שמוגדרים בהסכמים ובתקנות, ישראל נחשבת – לצורכי מכס - כחלק מהאיחוד 
והלקוחות  הספקים  ומול  המס  רשויות  מול  שונה  ההתנהלות  נגזרת  ומכאן   – האירופי 

באירופה.

מס' 2 הגבולות בינינו לבין אירופה פתוחים

אכן, אין חומות מכס בין ישראל לאירופה, ולכן יצואן סחורות לאיחוד האירופי זכאי לקבל 
החזר מכס. עם זאת, תנאי זה תקף רק כאשר עומדים בתנאים ומציג את כל המסמכים 

והאישורים הדרושים.

מס' 3 ישנם ארבעה קריטריונים כדי לקבל החזר מכס בייצוא לאירופה

ויש לענות על ארבעתם במצטבר )כלומר, בכל אחד ואחד מהם(:

המוצר צריך להיות חייב במכס, ולהופיע ברשימת המוצרים החייבים;

המוצר צריך לעמוד ב"כללי המקור", כלומר שעיקר ייצורו נעשה כאן )על פי הפירוט הענפי 
ברשימות המכס(;

ההובלה ליעד באירופה צריכה להיות ישירה )וממוסמכת – שטרי מטען וכו'(;

ולבסוף – לסחורה חייב להיות מצורף "מסמך העדפה" כגון תעודת יורו-1, יורו-מד וכיוצא 
באלה.

שישה דברים שכדאי לדעת
על מכס בייצוא לאירופה
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מס' 4 לפעמים לא כדאי לתבוע החזר מכס במקרה של יצוא לאירופה

הסיבה היא - יצוא לאיחוד האירופי שולל את הזכות לתבוע הישבון מכס מהמכס הישראלי. 
החזר  איזה  ולהחליט  עצמם  המספריים  הנתונים  את  לבדוק  הישראלי  היצואן  על  לכן, 
מהשלטונות  המכס  הטבת  את  או  הישראלי,  המכס  הישבון  את   – "להקריב"  מוכן  הוא 
האירופיים. במקרה של מוצרים שאינם חייבים במכס בכניסה לאיחוד האירופי, או לפעולות 

שאינן מוגדרות ייצור – השיקולים הללו לא קיימים.

מס' 5 יש לשמור על "כללי המקור"

מבלי להיכנס לדקויות ולמספרים המדוייקים, ההקפדה על כללי המקור נועדה למנוע מצב 
שבו חברה ישראלית )או בכל מדינה שהיא שותפת סחר של האיחוד האירופי( תייבא מסין, 
למשל, סחורה זולה, תארוז אותה פה מחדש ותייצא אותה כסחורה ישראלית. לכן, הזכאות 
להטבות היא רק למוצרים שעיקר ייצורם בישראל. מערכת כללים זו נקראת 'כללי המקור'.

מס' 6 חשוב להתייעץ עם אנשי מקצוע, ועדיף – לפני התהליך עצמו

העבודה  דרכי  ובין  השונים,  הפעילות  ענפי  בין  והתקנות משתנים משמעותית  הכללים 
ושרשראות האספקה של כל מפעל ושל על חברה. זאת ועוד, במקרים רבים, ניתן לממש 
את התנאים המועדפים רק אם נוקטים בכל הצעדים ומציגים את כל המסמכים במועד, 
ולא ניתן לעשות זאת לאחר מעשה. לכן חשוב להתייעץ עם אנשי מקצוע, ובטרם היציאה 

לדרך.

הדד-ליין להגשת תביעות ממדינות האיחוד לשנת 2014 - סוף יוני 2015

המועד האחרון )דד-ליין( להגשת תביעות להחזרי מע"מ ממדינות האיחוד האירופי )למעט 
כוללת  זה  מועד  לקראת  וההיערכות  ענק,  בצעדי  2014, מתקרב  עבור שנת  בריטניה( 

מספר משימות חשובות שיש לבצע.

לכאורה, המשימה היא – איסוף כל החשבוניות הכוללות מע"מ ששולמו לספקים באירופה, 
והעברתן אל משרדי יורו ואט. אך משימה זו אינה תמיד כה פשוטה כפי שהיא נראית. 

ראשית, חשוב להבין כי אין שום אפשרות ל"מקצה שיפורים". בעוד שבישראל ניתן לעתים 
להוסיף דו"ח מתקן או עדכון לדו"ח לאחר המועד האחרון, הרי שברשויות המע"מ באירופה 
הדבר אינו אפשרי. מסמכים שלא יוגשו עד המועד האחרון – לא יתקבלו, ומסמכים חלקיים 

– לא ניתן לתקן ולהגיש שוב.

המוכרות  ההוצאות  בסוג  רק  לא  נבדלות  באירופה  שונות  מדינות  כי  לזכור  צריך  שנית, 
להחזר מע"מ, אלא גם במידת ההקפדה על הפרטים במסמכים המוגשים עם התביעה. 
לא  ואילו במדינה אחרת  יסתפקו הרשויות בשם החברה על החשבונית,  במדינה אחת 
יתקבלו חשבוניות שאינן כוללות כתובת מדוייקת, שם העובד ופירוט מלא של השירות או 

הסחורה שסופקו.

למשל  כמו  המסמכים,  של  והקבלה  המשלוח  לאופן  גם  מגיעים  אלה  רבים  הבדלים 
האפשרות לשלוח חשבוניות בפורמט דיגיטלי, שאינה מקובלת בכל המדינות, או תקפותם 

של מסמכים "נאמנים למקור".

פוטנציאל ההחזר של  מיצוי  היא  עצמנו,  על  לוקחים  ואט,  ביורו  אחת המשימות שאנו, 
החברה, ולשם כך – אנו ממליצים על מספר מהלכים:

התייעצות תקופתית עמנו כדי למפות את פוטנציאל ההחזרים של החברה;	 

מתן אישור לנציג יורו ואט להגיע לאיסוף החשבוניות ממשרדי החברה אחת לחצי 	 
שנה או בהתאם לצורך )אנא פנו אלינו במידה ששירות זה נדרש עבור חברתכם(

יעשה 	  והמסמכים  החשבוניות  שאיסוף  מנת  על  והמנהלים  העובדים  של  הדרכה 
כראוי;

שישה דברים שכדאי לדעת
על מכס בייצוא לאירופה
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איסוף החשבוניות במספר מועדים לאורך השנה, בהתאם להיקף הפעילות ואופיה;	 

לקראת המועד האחרון )דדליין( - שיחזור חשבוניות בעייתיות, השגת מסמכים חסרים 	 
וטיפול במסמכים בעייתיים, על מנת למצות את פוטנציאל ההחזר. 

תהליך השחזור של המסמכים תלוי ביעילותם ובזריזותם של גורמים חיצוניים ורבים, ולכן 
מומלץ להעביר את החומרים אל נציג יורו ואט בהקדם האפשרי.

התביעות  מצב  אחר  לעקוב  ניתן  השנה,  כל  לאורך   - ובעצם  המסמכים,  הגשת  לאחר 
VAT Client, המציגה את תמונת המצב  וההחזרים באמצעות מערכת הדו"חות שלנו, 
עת.  ובכל  מקום  מכל  ועדכני  זמין  מידע  ומציעה  שונים  פילוחים  מאפשרת  אמת,  בזמן 
לקוחות שאין ברשותם קוד גישה למערכת, ומי שמעוניינים בהדרכה נוספת על יכולותיה 

של המערכת, מוזמנים לפנות אלינו בהקדם.

לפרטים נוספים צור קשר

המועד האחרון להגשת 
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